
MIHICTEPCTBO ЮСТИЦII УКРАIНИ
Головне територiа.lrьне управлiн ня юстицiТ у !нiпропетровськiй областi

нАкАз

}С,од,uолл [нiпро Ns ЦЧч-ч

Про введення в дiю штатного розпису
Головного територiального управлiння юстицii
у Щнiпропетровськiй областi на 20l7 piK

У зв'язку з перейменуванням деяких вiддiлiв державноТ реестрацii aKTiB

цивiльного стану та вiддiлiв державноi виконавчоi служби MicTa ,Щнiпропетровськ,
MicTa [нiпродзержинськ, MicTa Кривий Рiг, MicTa Орлжонiкiлзе,
[нiпропетровського району Головного територiального управлiння юстицiТ

у !,нiпропетровськiй областi, у зв'язку з переймеtlуванням окремих топонiмiв
!,нiпропетровськоТ областi на виконання Закону Украiни <Про засудження
комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв
в Украiни та заборону пропаганди ТхньоТ символiки>, на виконання наказiв
MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 29.11.20lб М З40715, вiд 29. l1.20lб Jф 3408/5,
вiд 28.12.20lб ]ф 3875/5 <Про перейменування деяких вiддiлiв державноi
виконавчоТ служби>, кПро перейменування деяких вiддiлiв лержавноi ресс,граuii
aKTiB цивiльного стану)

1. ВВЕСТИ в дiю штатний розпис на 2017 piK Головного територiального

управлiння юстицii у l{нiпропетровськiй областi (станом на 01.01.2017)
з наступними посадами:

Керiвництво управ.lliння

начальник головного те ито lаlьного ll влlння юстицll
Перший заступник начаJIьника головного територiального управлiння
юстицii
3аступник начаJIьника головного територiа.пьного управлi ння юстицi'i з

питань державноi виконавчоi служби - начальник Управлiння державнот
виконавчоl сл жби
Заступник начальника головного територiального управлiння юстицii з
ПИТпНЬ'lil€ жaBItol ацii - Ha.tlt-,l btl и к Yllс

l

l

1

l

Управлiння дерiжавноТ вшконавчоТ с"r1,;кби

lllIeIl ьBiдri.tt п и |!l coBo1,o виконання
Нача,rьник вiддiл
Заступник начальника вiддiл I

аl]лl н ня jle аtsl lol €с,t, цIl

l



2

5Головний державний виконавець
5

l
Ста шии ии виконавець

жавнии виконавець
lголовний спецiалiст
2спецiалiст
lОператор комп'ютерного набору II категорii

рАзом
Вiддiл органiзацii та контролю за виконанням рiшень
Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу органiзацii та
контролю за виконанням рiшень l

lЗаступник начальника вiддiлу

lПровiдний спецiмiст
головний спецiалiст

liрАзом
вiддiл аналiтикп та статистики

l
Заступник начальника вiддiлу
Начаrьник вiддiл1,

l

4головний спецiалiст

2Провiдний спецiалiст

8
вi&tiл правового забезпечення виконання рiшень

lЗаступник начаJ]ьника управлiння - начальник вiддiлу правового
забезпечення виконання рiшень
головний спецiмiст 3

lПровiдний спецiа,riст

рАзом 5
Всього по управлiнню 38

Управ.tliння лержавноi peccTpauii

Вiлtiл державноi peccTpauii aKTiB цивiльного стану

l

Заступник начzшьника управлiння - начаJIьник вiддiлу державноi peccTpauii
aKTiB цивiльного стану
Заступник нача,rьника вiддiлу l

Головний спецiа:Iiст 7

Провiдний спецiапiст
рАзом l4
Вiддiл державноi peccTpauii друкованих засобiв MacoBoi iнформаuii та громадських
формувапь
Начальник вiддiлу l

Заступник начальника вi;цiлу l

головний спецiалiст l0
Провiдний спецiа,riст J

l5
Вiддiл розгляду звернень та забезпечення дiяльносr,i комiсii,з питань ро,}гJlяду скарг

Заступник начальника управлiння - начальник вiлдiлу розгляду звернень та
забезпечення дiяльностi KoMicii з питань розгляду скарг у сферi державноТ

сс ll

lд цllaBHol (,

рАзом

Зас ик начальника вlддlл l

l17

5

I

5

рАзом

l
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8Головний спецiалiст
l0рАзом

]

Сектор взасмодii з суб'ск,гами дерiкавноi peccTpauii та пiдвищення квалiфiкаuii
c,l, ато lB

Зав вач секто
BHllx

1головний спецiа.пiст
2рАзом
1tВсього по управ.пiнню

l

Управлiння з пиI,ань нотарiаr,у,га баltкрутства

Начальник управлiння
Вiддiл з питань банкрутства

lЗаступник начаJIьника управлiння - начальник вiдцiлу
lЗаступник начальника вiддiлу
6головний спецiалiст
3Провiлний спецiапiст
lIрАзом

Вiддiл з питань HoTapiaTy
lНачальник вiддiлу
lЗаступник начальника вiддiлу
4головний спецiмiст
)Провiлний спецiалiст
llрАз()м
zзВсього по управлiнню

lНачальник управлiння
Вilvriл ресстрацii нормативно-правових aKTiB

Заступник начiцьника управлiння - начальник вiддiлу l

Заступник начапьника вiддiлу l

4

Провiдний спецiалiст
головний спецiалiст

1

рАзом 7

Biruriл правовоi роботи та систематпзацii законодавства
Заступник начальника улравлiння - начмьник вiддiлу 1

2головний спецiалiст
2Провiдний спецiалiст

рдзом 5

Вiддiл правовоi освiти
lНачальник вiллiлу

головний спецiалiст 2
Провiлний спецiа.riст l
рлзом {
llcbtlt о tlo vtrpllr. tiHHltl l7

Вiддiл судовоi роботи тд лriжнародного спiвробiтнич,rва

Управлiнrrя peccTpauii норма,|,ивно-правових aKTiB,
правовоi роботи та правовоi освiти
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Начальник вiддiл l

l
головний спецiалiст
Зас ник начапьника вlддlл

J
п вlднии спецlалlст 2
рАзом 7

Уrlравлiння KallpoBoi роботи r,a державноi с;lчжби

Начальник управлiння 1

Вilчtiл органiзацiйно-кадровоi роботи
l

головний спецiалiст )

п вlднии спецlаjllст l

рАзом 5
Вiлцiл аналiтично-методичноi робоr,и
Заст влlння _ начальник вlддlлппник начаjlьника l
головний спецiалiст 3
п вiдний спецiалiст

1

рАзом 5
Всього по II ав.llнню ll

Вiддiл органiзачiйноi роботи, докYментування l.a кон I pOJlK)

начмьник вiддiл l
з ник начiLпьника в!ддl l
головний спецiаliст 1
п вlднии спецlалlст )
п вiдниЙ до ентознавець J
рАзом ll

управлiння фiнансового,га матерiально-технiчного забезlrечення

Нача,rьник lнняп l
вiддiл планово-фiнансовоi лiяльностi
Начальник вiддiл l
Заст пник начаr]ьника вiддiл l
головний спецiалiст J

вlднии спецlrlлlстп l
рАзом 6
Bi,lrriл хгалт 1а }Bl,|,Hoc,1,Iького облi
За lння - начальник вlддlJlник начальника ]l

1

з ник начальника Bl l
головний спецiмiст

,)п вiдний спецiалiст
рАз()м l0
Вiддi;r з пи-гань jloгoBi оботи та леIl0l жаtlних ]а пlвсJIь
Начальник вiддiл l

ник начаJ,Iьника вlллl
1

головний спецiалiст 5
рАзом 7

I

Начальник вiддiлу

I

6
I
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Вiллiл матерiально-гехнiчного забеlпечення
Заступник начальника управлiння - начальник вiдti-пу l

головний спецiалiст l

Провiлний iнженер-програмtст 1

Завiдувач господарства 1

Водiй l
рАзом f,

Сектор аналiзу виконання логовiрних зобов'язань
Завiдувач сектору 1

головний спецiалiст l
рАз()м 2

Всього по 1,прав"riнню зl

Сектор з питань забезпечення дiяльностi Урядового
уповноваженого у справдх €вропейського суду з прав люлини

Завiдувач сектору 1

Головний спецiа,,]iст 1

рАзом 2

Сек,гор з питань запобiгання i виявлення корупцii

Завiдувач сектору
головний спецiапiст
рАзом
Головний спецiалiст з внутрiшнього аудиту l

Амур-Нижньоднiпровський вiддiл державноi виконавчоi служби
MicTa !нiпра

нача-rьник в iллiлу лержавноТ виконавчоТ служби ]

Заступник начальника вiддi ужбилу державноl виконавчоl сл l
Головний державний ви конавець ]

Старший державн ий виконавець

!ержавний виконавець ll
спецiапiст ]

Оператор комп'ютерно го набору II категорiТ 2
рАзом l9

Шевченкiвський Bilr;rfu l державноi виконавчоi служби
MicTa flнiпра

Начальник вiддiлу державноi виконавчоТ служби l
Заступник начальника вiддiлу державноi виконавчоi служби 1

Головний д внии виконавець
Cтa шии де авнии виконавець

l

-)

е нии виконавець 12

1

вiддiли державноi виконавчоi служби у регiонi

з

2,

I

I
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1спецiалiст
2Оператор комп'ютерного набору II категорii
2lрА.}ом

Соборний вiллiл лержавноi виконавчоi служби
MicTa flнiпра

начальник вi,лдiл авноi виконавчоТ служби.le l
Заступник начаJIьника вiддiлу державноТ виконавчо'i служби l

Головний державний виконавець l

Старший державний виконавець 4

.Щержавний викоtlавець 20
спецiа.пiст l

Оператор комп'ютерного набору Il категорii ,)

1Водiй
рАзом зt

Iндустрiальний вiццiл державноi виконавчоi служби
MicTa !нiпра

Начальник вiддiлу державноi виконавчоi служби 1

Заступник начальника вiллiлу лержавноt виконавчоТ служби l

Головний державний виконавець l
Старший державний виконавець

.Щержавний виконавець ll
спецiалiст l

Оператор комп'ютерного набору II категорiТ 2

рАзом t9
Щентральний Bi ry"liл державноТ виконавчоi служби

MicTa !нiпра

начальник вiддiл жавноl виконавчоl сл 1,1.1 ]

Заступник начальнцка вiддiлу державноi виконавчоТ служби ]

Головиний державний виконавець ]

Старший державний виконавець 7

.Щержавний виконавець l0
спецiалiст l

1

l8
чечелiвський вiддiл державноi виконавчоi служби

MicTa !нiпра

комп ного наOо II катего llопе ато
рАзом

I

пник начa}льника вiддiл
Начмьник вiддiл биBHol виконавчоl сл
Заст жбиJ жавноl виконавчоl сл I

Головний д внии виконавець l

Ста шии де жавнии виконавець з
Де жавний виконавець ll
спецiалiст ]

2
рАзом 20

Новокодацький вi:цiл лержавноi виконавчоi служби
irricTa ffнiпра

Начальник вi.ллiлу,лержавн оi виконавчоi служби l

2

Оператор комп'ютерного набору II категорii
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lЗаст пник начальника вlддlл aBнol виконав(lоl сл и,1

1Головний д ний виконавець
Jс шии д ий виконавеIIь
22жавнии виконавецье
lспецiапiст

опе комп'юте ного набо Il ll
зlрлзом

Самарський вiддi"п державноi виконавчоi служби
мiста,l|нiпра

1нача.rьник вiддiл жавноl виконавчоl сл жби:lc
lЗаст пник начаjlьника вlддlл жавноl виконавчоl с жби
lГоловний д жавнии виконавеuь
1Ст шии вний виконавешь
9

l
д жавний виконавець
спецiмiст

lопе комп'ют ного набо I[ катего llа

рдзом
Металургiйний вiддiл державноi виконавчоi служби

MicTa Кривий Рiг

lНачапьник вiддi жавноl виконавчоl сл жбиде
lЗаст пник начацьника вlддlл жавI]оl виконавчоl сл жбиде
1Головний жавний виконавець
1Ста шии внии виконавеuь
од жавнии виконавець
lспецiалiст
2опе комп' ного набо II категото ll
1,7рАзом

Довгинцiвський вiддiл державноi виконавчоi служби
MicTa Кривий Рiг

lначальник вiлтiл жавноl виконавчоl с жби
lЗас ник начальника вlдцlл aBнol виконавчоl сл биде
lголовний де нии Rи K()HaBelIb
2Ста ии де авнии виконавець
llавнии виконавець
lспецiалiст
2оп комп ютс ного IIаоо II катего ll

рАзом
Покровський вiддiл лержавноi виконавчоi служби

MicTa Крпвий Рiг

1Нача:tьник вiддiл жавноl виконавчоl сл жоиле
lЗаст пник начальника вlддlл BHol виконавчоl сл жбид
1Головний внии виконавець
2Ста шии де авнии виконавешь
l4жавний виконавець
lспецiалiст
2оп комп'юте ttого ltабо II катего ll
22рАзом

2

15

l9
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Iнгулеuький вiддi"r державноI виконавчоi служби
MicTa Кривнй Рiг

Нача,rьник вiддiлу державноi виконавчоI служби l

Заступник начальника вiддiлу державноi виконавчоi служби l

Головний державний виконавець l

Старший державний виконавець l

!ержавний виконавець 7
спецiалiст l
Оператор комп'ютерного набору Il категорii 1

рАзом
Саксаганський вiддiл державноi виконавчоi служби

MicTa Кривий Рiг

Начальник вiдд лержавноi виконавчоi служби l
Застчпник начаJIьник а вlддiлу державнот виконавчоI служби I

Головний и виконавець l
Старший державний виконавець 2

нии виконавець l]
Спецiа_;riсr l
Оператор комп'ютерного набору lI категорiТ 2
Водiй l
рАзом 77

]

Тернiвський вiддiл лержавноi виконавчоi служби
MicTa Кривий Pil,

oi виконавчоi сл жбиНачальник вiддiл де
Заст пник начiцьник а вlддlл жоид жавноl виконавчо! сл l
Головний д авнии виконавець l
Ста ий де жавIlии BltKoI lавець 1

Державний виконавець 10
спецiалiст 1

Оператор комп'ютерного набору II категорii )
рАзом l8

l_(ентрально_Мiський вiллiл державноi виконавчоi служби
MicTa Кривий Рiг

начальник вiддiл жавноl виконавчоl сл жбид l
Зас ник начfulьника вlддlл Hol виконавчоl сде 11 l
Головний де ний виконавець l

2

ll
с шии жавний виконавець

спецiалiст
жавнии виконавець

l
2

рАзом 19
пiвденний вiддiл дерrкавноi виконавчоi с;lужби

MicTa Кам'янське

Нача,тьник вiдцiл жавноl виконавчоl слJ и l
Заст жавноl виконавчоl слник начацьника Bl ltде l
Головний д жавнии виконавець ]

Ста ии де авнии виконавець з

l

I

I

I

llз

I

Оператор комп'ютерного набору [l категорi'i
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д жавний виконавець 9

l
0.5ного набо [[ катего l]опе ато комп'

спецiапiст

рАзом l6,5
провський вiддiл державноi виконавчоi служби

MicTa Кам'янське
Днi

Нача,тьник вiддiл BHoi виконавчоi слде жби l
ник нача.,rьника вiддiл ol виконавчоI сл жби,цЗаст п

]

ог внJо и}l е l{жавд ии кви llо авeIlb l
ий виконавецьСта ший д l

ний виконавець
8

спешiалiст
l

оп комп'юте ного набо I[ катего tl 0.5рАзом tз
аводський вiддiл державноi виконавчоi служби

Micтa Кам'янське
з

начальник вiддiл жавноI виконавчоI сл жби l
ник нача,тьника вiдд жавноi виконавчоi слз и;le l

Головний д ий виконавець
1

ший де жавний виконавець
_)

жавний виконавецье Il
спецiа.пiст

]()п ато комп'ют ного набо I[ катего Il lрАзом l9
Вiльногiрський мiський вiruliл дерzпавноi виконавчоI с.rужби

Нача,rьник вiддi жавнот виконавчот слде жби
1

головний де ний виконавець
l

l

l

Ста ший д ий виконавець
с ний виконавець

спецiалiст
lоп то комп'юте ного набо II катего Il

разом по вiдд ВС:
5,5

державноi виконавчоi службиЖовтоводський мiський в lлl l"l

начальник вiддiл жавнот виконавчот сл жбид
]

жавноi виконавчоi слдзаст нII ки ан ьчtLIl ин ак вlJцIл жби lГоловний де авний виконаве ць
IСта ший д ний виконаве ць
]

ий виконавець
5спецiазriст
I

0 5
II катего llопе то комп'

а]ор м п во lлл ВС:
ного набо

l0Марганечький мiський вiлц лержавноi виконавчо[ служби1.II

вноi виконавчоi слjle иНача,rьник Biдliл
lолг овн ии tIжав иид кови еHal} Ilb
l

ии виконавецьСта шии де
l

ний виконавець
5Спецiа,,liст
l

0,5



l0
Оператор комп'юте ного набору [I катего pii 0.5
Разом по 9,5

Покровськпй мiський вiддi;I
державноi виконавчоi служби

Начальник вiддiл BHol виконавчоl с.q olljl
1

Головний де жавний виконавець l
Ста шии ний виконавець ]

нии виконавецьс
_5

спецiалiст l
оп комп'юте ного набо [I каr,его Il 0.5
Разом по вiдд 9,5

IIершотравенський мiський вiд,дi.r
державноi виконавчоi служби

Начальник вiдд жавноi виконавчоi сл жоиде l
Головний де авний ви конавець l

Ст ший д жавний виконавець l
Де жавний виконавець 2
спецiалiст l
опе комII' ного набо Il катего llто 0.5
Разом по вiдд flBC: 6,5

Тернiвський мiський Bi,r,ti.it
державноi виконавчоi служби

lжбиНачальник вiдд
головний де жавний виконавець

жавноl виконавчоl

l
Ста авний виконавецьшии д

I

д нии виконавець 2
спецiалiст

I

оп II категокомп'юте ного набо ll 0,5
Разом по вiдд 6,5

Нiкопольський мiськрайонний вiц,цiл
державноi виконавчоi служби

Нача.llьник вiддi rle жавноl виконавчоi сJI жби
авноi виконавчоi сл

Начzulьник вiдlti;l

и

:l tl i

I

зl

2

1

1

2

5

l8
]

Il катего ll

ник начальника вlддiл д
Головний д жавний виконавець

авний виконавецьСта шии д

комп'юте ного набо

Разом по вiдд
новомосковський мiськрайонний вiддiл

жавнот виконавчот сл

ний виконавець
спепiалiст
оп
Водiй

с

державtIоi виконавчоi служби

2жбиастз нII наик ьча-п }tlI вка lддIJ ()
''IiaBI]

в t.I ко al]н оч с.fe rl
Головний д авний виконавець

]

жавний виконавецьСт ший де 4

l0жавний виконавець

I

I



ll
спецiалiст

1

опе то комп ного набо Il катего ll 2
Разом по Biдt 2|

Павлоградський мiськрайонний вiлцiл
державноi викопавчоi служби

Начальник вiддiл д жавноl виконавчоl сл rкб и
пник начаJ,Iьника вlддlл Je авноi виконавчоi служби

Головний жавний виконавець
Ста ший д ий виконавець

1

2

l

з
авний викоrtавець

спецiалiст
1

оп комп'ют ного набо II катего ll 2
Водiй

]

Разом по вiддiл с 29
Синельникiвський мiськрайонний вiпцiл

державноi виконавчоi служби

Начальник вiддiлу державноi виконавчоi служби l
Зас пник начальника вiддiл jle авнот виконавчоi сл жби l
Головний д жавнии виконавеtlь

I

Ста ший д ий виконавець 2
д ний виконавець )
спецiмiст l
оп комп'юте ного набо II катего ll 0,5
Разом по вiддi"п ll 5

Апостолiвський районний вiддiл
державноi виконавчоi служби

Нач ilJI ь II и к в lдд lл де )ltавII () l l]и ко н ав t{о l сл х<б и 1

Головний д жавний виконавець l
Ста шии вний виконавець l

авний виконавець J
спецiалiст

l
оп комп'юте ного набо II катего ll 0,5
разом по вiддiл 7<

Василькiвський районний вiддiл
дерiкавноi виконавчоi служби

нача[ ьник в lдл ljI ле жавно ви ко н ав чо I cjl жб li
го,повн ии .f жав tl и и виконавець
Ста шии ий виконавець
д ний виконавець
спецiалiст
оп комп'юте ного набо [[ катего ll 0
рдзом по вiдд

Верхньодвiпровський районний вiддiл
державно[ виконавчоi служби

l
начальник вiддiл :l жавнот виконавчоi сл и

)

l

l

I

I

18

l

l

l

l

l

Головний виконавець
виконавець



l2
нии виконавець 5

спецiалiст l
оп ато комп'ют ного набо II катего ll 0.5
Разом по вiдд с 9

!нiпровський районний вi&.liл
державноi виконавчоi с.лужби

Начальник вiддiл д жавноl виконавчоl и l
ник начalльника вljlдl .lle жавноi виконавчоi сл tl l

Головний жавний виконавець
1

Ста ший де авнии виконавець l
ний виконавець 6

спецiмiст
оп комп' ного Il катего ll

l

0.5
Разом по в ЛВС: 1l

Криворiзький районний вi&,tiл
лержавноi виконавчоi служби

Начальник вiддiл де жавноi виконавчоi сл би l
Головний д нии виконавець

1

ий де жавний виконавець
I

е ий виконавець )
спецiалiст l
опе ,rо комп'юте ного наOо I I ка,гего ll 0.5

Разом по вiдд ДВС:
9,5

Криничанський районний вirytiл
державноi виконавчоi служби

начальник вiдд .,l.e жавноil виконавчоi сл жби l
Головний де жавний виконавець l
Ста шии де авний виконавець

]

д авнии виконавець )
спецiалiст
оп комп'юте ого набо Il катего l1

Ра lorl Ilo

]

0,5
6,5

Магдалинiвський районний вiлдiл
державноi виконавчоi слчжби

Начап ьн и к R I дд I -т1 ]i жав II о l жо и
головний де ний виконавець
с шии д жавний виконавець
д ний виконавець
спецiалiст
оп комп'юте ного набо [I катего Il 0,5

Межiвський районний вiддi.п
лержавноi виконавчоi служби

Разом по вiддi"п ВС:

1

l

1

I

Нача-rьник

1

виконавчоl

I

викоIIавчоt

l
1

l

l

Головний виконавець
виконавець



lз
Спецiа,,liст l
оп комп'юте ного набо II катего ll 0,5

4,5
Петрикiвський районний вiлдiл
лержавноi виконавчоi с.ltужби

Разом по вiддi;I с

Начальник вiддiл жавноl виконавчоlд и l
Головний жавний виконавець l
Ста йд ий виконавець l

l
05I I категооп ного набоато комп'юте

Разом по вiддiл I]C:

спецiалiст

1 5

Петропавлiвський районний вirytiл
державноi виконавчоi служби

начальник вiддiл жавноi виконавчоi слд и l
Головний жавний виконавець l
Ста ший де авний виконавець l
д нии виконавець з
спецiалiст l
оп комп'юте ого набо II каr,его lI 0,5
Разом по вiдд 7,5

Покровський районний вi;чliл
де BHol виконавчоl с жби

начальник вiддiл от виконавчоi сл би.f l
Головний д ий виконавець l
Ста ший де ний виконавець

1

2

l
II катего ll

Де жавний виконавець

опе ного набокомп'юте
спецiалiст

разом по вiдд
0,5

П'ятихатський районний вilцiл
державноi виконавчо[ служби

Начальник вiддi.lt жавноl виконавчот cJlле жби ]

Головний де ний виконавець l
Ста ший д ий виконавець

1

авний виконавець 3
спецiмiст

1

оп комп'юте II катего Ilого набо 0.5

7,5
Солонянський районний вiддiл
державноi виконавчоi служби

ВС:Разом по в

начальник вiддiл BHol 8иконавчоl сл il l
Головний д ий виконавець

1с жавний виконавецьIlIии
1

2
спецiалiст

жавнии виконавець

1

опе комп' ного наоото II катего Il 0,5
разом по вiдд ВС: 6,5

6,5



1Начмьник вiддiлу лержавноI виконавчоТ служби
1Головний державний виконавець

Старший державний виконавець l
]flержавний виконавець
lспецiмiст

Оператор комп'ютерного набору II категорiТ 0.5

Разом по вiллiлу ,.ЩВС:
Томакiвський районний Biдli.r
державноi виконавчоi служби

Начальник вiддiлу державноi виконавчоi служби l
Головний лержавний виконавець l

Старший державний виконавець l

!ержавний виконавець 2

lспецiалiст
Оператор комп'ютерного набору II категорii 0ý
Разом по вiддiлу ДВС: 6,5

Щаричанський районний вi,,l",,liл

державноi виконавчоi служби

Начальник вiддiлу державноi виконавчоТ служби l

Головний державний виконавець l

Старший державний виконавець l
.Щержавний виконавець ]

спецiалiст l

Оператор комп'ютерного набору [I категорii 0.5
Разом по Bimri"rry flBC: 5,5

lflирокiвський районний вiддiл
лержавноi виконавчоi слу:кби

Начальник вiддiлу державноТ виконавчоТ служби l
Головний державний виконавець I

Старший державний виконавець I

!ержавний виконавець l

спецiалiст l
Операl,ор комп'ютерного набору II категорii 0.5
Разом по в ДВС:

Юр'iвський районний вiдli.r
державноi виконавчоi служби

Начальник вiддiлу державноТ виконавчоi служби l

головний державний виконавець 1

lСтарший державний виконавець
спецiалiст I

Оператор комп'ютерного набору II категорiТ 0.5
Разом по вiллiлу ЩВС: 4n5

l4
СофiiЪський райlонний вiддiл
державноi виконавчоi с;Iужби

вiддiли ле ацtl aKTlB цивIjlьного станaBIl()a eCcl, егl0II l

l



15

Амур-Нижньоднiпровський районнпй у Micl,i ffнiпрi вiддiл державноi ресстрац
цивlльноI,о ста

ll aKTlB

lначальник вiддiлу
1Заступник начальника вiддiлу
2головний спецiалiст
2Провiдний спецiшiст
4спецiа,riст
l0рАзом

Шевченкiвський районний у MicTi !нiпрi вiллiл лержавноi
ресстрацii aKTiB цивiльного стану

1Начальник вiддiлу
1Заступник начмьника вiддiлу

зПровiлний спецiа,лiст

4спецiалiст
9рАзом

Соборний районний у MicTi .Щнiпрi вiддiл дерлtдвноi
peccTpauii aKTiB цивiльного стану

lНачальник вiддiлу

lЗаступник начальника вiддiлу

2головний спецiалiст

lПровiдний спецiалiст

4Спецiа",liст

9рАзом
Iнлустрiальний районний у MicTi ffнiпрi вiллiл лержавноi

peccTpauiT aKTiB цивiльного сr,ану

lНачальник вi;цiлу
1Заступник нача.пьника вiддiлу

lГоловний спецiа:Iiст

2Провiдний спецiалiст

Jспецiа:riст

8рАзом
Кiровський районний у мiстi.Щнiпрi вiллi"r лержавноi

peccTpauii aKTiB цивi.]ьного стану

Начапьник вiддiлу l
lЗаступник начальника вiддiлу

1головний спецiалiст
Провiлний спецiалiст 2
спецiалiст 4
рАзом 9

Чече",liвський районний 1, MicTi flнiпрi вiл.ri.,r :ep:KaBHoi
peccTpauii aKTiB цивiльного сгану



lб

l
1

Начальник вiддiлу

Заступник нача-,tьника вiдлiлу
1головний спецiалiст
lПровiдний спецiалiст
Jспецiалiст
7рАзом

Новокодацький районний у MicTi !нiпрi вiдлiл лержавноi
ресстрачii aKTiB цивi",Iьного стану

1начальник вiддiлу
1Заступник начальника вiддiлу
1головний спецiалiст
2Провiдний спецiа.тiст

5спецiа,riст
10рАзом

Самарський районний у MicTi flнiпрi вiддiл державно'i
peccTpauii aKr iB чивiльноl о стану

1Начапьник вiддiлу
1Заступник нача..Iьника вiддiлу

2головний спепiалiст

l
2

Провiдний спецiалiст
спецiалiст

1рАзом
Металургiйний районний у MicTi Кривому Розi вiццiл державноi

peccTpauii aKl iB цивiльного стану

1

l

Начальник вiддiлу
головний спецiаqiст

2Провiдний спецiалiст

2спецiалiст
6рАзом

fl,овгинцiвський районний у MicTi Кривому Розi вiццiл державноi
peccTpauii aKTiB цпвiльного с l ану

1IIачальник вiддiлу

1головний спецiалiст

2Провiдний спецiалiст

спецiалiст 1

рАзом

Начальник вiддiлу 1

Заступник начальника вiддiлу 1

5
Покровський районний у MicTi Кривому Розi вiддi"п лержавноi

реt с r pauii ак riв цивi.llьного cr ан1



l7
1головний спецiалiст

2Провiдний спецiмiст
спецiалiст 2
рАзом 7

Iнгулеuький районний у MicTi Кривому Розi вiддi"п державноТ
peccTpauiT aKTiB uивiльного стану

Нача.rьник вiддiлу 1

головний спецiапiст 1

Провiдний спецiалiст 1

спецiалiст 2
рАзом 5

Саксаганський районний у MicTi Кривому Розi вi,ъцiл державноi
peccTpauii aKTiB uивiльного стану

Начальник вiддiлу l
головний спецiацiст 1

Провiдний спецiалiст 2
спецiа,riст 2
рАзом

Тернiвський районний у MicTi Кривому Розi вiддiл державноi
ресстраuii aKTiB цивiльного стану

начальник вiлдiлу 1

головний спецiалiст 1

Провiдний спецiалiст 2
спецiалiст 2
рАзом б

Щентрально-Мiський районний у MicTi Кривому Розi вiддiл державноТ
ресстрацii aKTiB цивiльного стану

Начальник вiддiлу 1

Головний спецiа-,tiст l
Провiдний спецiалiст 2
Спецiалiст 2
рАзом 6

Пiвденний районний у MicTi Кам'янське вiддiл державноi
ресстраuii aKTiB цивiльноt о сгану

Начальник вiддiлу
1

головний спецiалiст 1

Провiдний спецiалiст
1

спецiалiст 2
5

!нiпровський районний у MicTi Кам'янське вiддiл державноi

рлзом

е€ст ацIt aKTlB цивlльного стан

6



l8

lначальник вiлдiлу

1Заступник начальника вiддiлу
головний спецiалiст l
Провiдний спецiалiст l

4спецiа.пiст

рАзом 8
Заводський районний у MicTi Кам'янське вiдлiл державноi

peccTpauii aKTiB цивiльного стану

Нача,rьник вiддiлу 1

Заступник начальника вiдliлу l
Провiдний спецiалiст 2
спецiа,riст 4
рАзом 8

Вiльногiрський мiський вiддiл державноi peccTpauii
aKTlB цивlльного стану

Нача,,tьник вiдцiлу 1

головний спецiалiст 1

l
3

Жовтоводськи й мiський вilцiл державноi ресстраuii

Провiдний спецiалiст
рАзом

aK,IlB цивlльного ста
Начаrьник вiддiлу l
головний спецiалiст 1

1

l

Провiдний спецiалiст

спецiалiст
рАзом 4

Марганецький мiський вiддiл лержавпоТ ресстрацii
aKTiB цивiльного стану

Начальник вiддiлу l
lголовний спецiалiст

Провiдний спецiалiст l
спецiалiст l
рАзом 4

Покровський мiський вйдiл державноi peccTpauii
aK,I,|B цивlльного стану

Начальник вiддiлу 1

головний спецiалiст l

l
рАзом 3

павлоrрадський мiський вцдiл державноi peecTpauii
aKTiB цивiльного cTaHv

начальник вiддiл l
головний спецiалiст l
Провiдний спецiалiст l

| Провi,лний спецiалiст



l9
спецiа,riст 2

5
Першотравенський MicbKиl:i вiддi"r лержавноi peccтpauii

aKTiB цивiльного cTaHv

рАзом

Начальник вiддiлу l
головний спецiмiст l
провiдний спецiалiст l
рАзом 3

aKTIB ullвl"Iьного ста
Начальник вiдriлу l
головний спецiалiст

1

Провiдний спецiалiст l
спецiа.riст l
рАзом 4

Нiкопольський мiськрайонний вi,tцiл державноi
peecTpauii акгiв цивiльного стану

Нача-пьник вiддiл l
з ник начальника вIддl l
головний спецiмiст l
п вlднии спецlалlст 7

спецiалiст 1
рАзом 9

НовомосковсЬкий мiськрайонний вiддiл державноi
реt,страцii akTiB цивiльного стану

Начальник вiддiл l
Заст пник начаJIьника в l
головний спецiа.riст

1

п вlднии спецlалlст
спецiалiст

_]

рАзом 9
Синельникiвський мiськрайонний вiддiл

лержавноi peccTpauii aKTiB цивiльного cr.aHy

lначальник вiддi
ник начiiльника вlдlllл l

головний спецiалiст 2
Il вiдний спецiалiст
рАзом 7

Апостолiвський районний вiддiл держявноi
peccTpauii aKTiB цивiльного стану

Начальник вiддiлу
I

провiдний спецiалiст
2

спецiа,riст
l

тернiвський мiський вiддiл державноi peccTpauii

I
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рАзом 4

Василькiвський районний вiццiл державшоi
ресстраuii aKTiB чивiльного стану

Нача-,rьник вiддiлу 1

Провiдний спецiалiст l
Спецiалiст l
рАзом 3

Верхньоднiпровський районний вiддi"ll державноi
ресстраuii aKTiB цивiльного стану

начальник вiдliлу
1

Провiдний спецiа"riст l
спецiмiст 2-

рАзом 4
!нiпровський районний вiддi,lt державноТ

ресстрачii aKTiB цивiльного стану

Нача:tьник вiддiлу
1

головний спецiалiст l
Провiдний спецiалiст

1

спецiалiст l
рАзом 4

Криворiзький райошний вiдлi",I державноi
ресстрацii aKTiB цивi;rьного c,l,aHy

Нача;rьник вiддiлу
1

Провiдний спецiалiст l
спецiалiст

1

рА]ом
_.'

Криничанський районний вiдtiл держдвноТ
ресстрацii акгiв цивiльного стану

Нача,T ьник вiддiлу
1

Провiдний спецiалiст 2
рАзом 3

магда.tlинiвський районний вiлдiл державноi
peccTpauii aKTiB цивiльного стану

Начальник вiддiлу
1

lПровiдний спецiалiст
спецiалiст

1

рАзом 3
Межiвський районний вiддilr державноi

peccTpauii aKTiB цивiльного стану

I

I
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Начальник вiддiлу l

Провiлний спецiалiст l

спецiалiст
рАзом

l

з
Павлоградський районний вiддiл державноi

peccTpauii акгiв цивiльного стану

начальник вiддi l

п вiдний спецiалiст 1

спецiыriст l

рАзом
Петрикiвський районний вiддiл державноi

ресстраuii aKTiB цивi,rIьного стану

Начальник вiддiлу l

Провiдний спецiаriст l
спецiалiст l

рАз()м
Петропавлiвський районний вiддiл державноi

peccTpauii aKTiB цивiльного стану
Начальник вiддiлу l
Провiдний спецiалiст l
спецiалiст l

рАзом 3
Покровський районний вiддiл державноi

peccTpauii aKTiB цивiльного стану

начальник вiлдiлу l

Провi.лний спецiапiст l

спецiалiст l

рАзом 3
П'ятихатський районний вiддiл лер;кавноi

peccTpauii aKTiB цивiльноr,о стану

IIачал ьн и к вiлriлу l
Провiдний спецiалiст 2
спецiалiст l
рАзом 4

Солонянський районний вiддiл державноi
peccтpauii aKTiB цивi;lьноl,о cтaHy

Начальник вiллiлу l
Провiлний спецiалiст 2
рАзом з

СофiiЪський районний вiддiл державноi
peccTpauii aKTiB цивiльного стану

3

I

з
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l
Провiдний спецiалiст l

l
рАзом 3

Томакiвський районний вiддiл державноi
peccTpauii aKTiB цивiльного стану

Начальник вiддiлу l
Провiдний спецiалiст l

спецiалiст 1

рАзом 3

Начальник вiддiлу l
Провiдний спецiалiст l
спецiа,riст 1

рдзом 3
lIIирокiвський районний вiддiл дсржавноi

peccTpauii aKTiB цивiльного стану

Начальник вiддiлу l
Провiдний спецiалiст l
спецiалiст
рАзом

l

3
Юр'iвський районний вiдriл дер;кавноТ

ресстрацii aKTiB цивi.rlьного cl,aHy
начальник вiлдiлу l
Провiлний спецiалiс,г l
спецiалiст l
рАзом з

Ycbo1,o 1045,5

Нача.льник вiддiлу

2. Управлiнню кадровоi роботи та державноi служби Головного
територiального управлiння юстицii у [нiпропетровськiЙ областi вжити заходiв
щодо переведення вiдповiдних працiвникiв до переЙменоваt{их структурних
пiдроздiлiв Головного територiального управлiння юстицii у flнiпропетровськiй
областi.

3. Контроль за виконанням цього наказу зaшишаю за собою,

Начальник уrlравлiння .К.Маньковський

|Спечiа.пiст

i{аричанський районний вiддiл лержавноi
ресстрацii aKTiB цlлвiльного с,гану

I

I

I

(


